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Exp: Miljö- och byggnadsenheten

KF § 108
KS § 88

Dnr 2006/181 214

Antagande av detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik
Ovanstående detaljplan har varit utställd för granskning enligt PBL 5:23 under tiden 24
april – 19 maj 2006. 16 st yttranden har inkommit som redovisas i utlåtande – efter
utställningen, med kommentar.
Syftet med detaljplanen är att utöka färjeterminalen i Tuvesvik.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2006-06-08 kommunfullmäktige besluta att
godkänna det den 15 mars 2006 upprättade och den 22 maj 2006 justerade
detaljplaneförslaget för antagande av kommunfullmäktige.
__________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med ändring i kartmaterialet så tillvida att det som i Lavö hamn markerats som
boende ska istället markeras som uthus anta den föreliggande planen daterad 2006-0315 och justerad 2006-05-22 samt 2006-06-08.
__________
Vid dagens sammanträde föredras detaljplanen av projektledaren.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp: Ekonomienheten

KF § 109
KS § 85

Dnr 2006/107 042

Prognos II
Prognos 2 av 3 (inklusive delårsrapporten) överlämnas till Kommunstyrelsen.
Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det
sannolika resultatet för året (bil 2-7). Prognos 1 visade ett resultat på + 5,6 mkr och
Prognos 2 visar ett resultat på + 11,2 mkr. Detta är 6,4 mkr bättre än den reviderade
resultatbudget, som kommunfullmäktige beslutade om den 30 mars 2006.
Orsaker till budgetavvikelsen är att nämnderna/styrelsen redovisar ett underskott på
sammanlagt 2,1 mkr, varav Barn- och utbildningsnämndens underskott förväntas bli 3,3
mkr. Affärsdrivande verksamhet budgeterade ett nollresultat för år 2006 och i prognos
2 redovisas ett resultat enligt budget. PO-pålägget är för lågt och ett underskott
förväntas på 0,5 mkr. Till Inriktningsbudgeten för 2007 kommer en höjning av POpålägget att göras med 0,5 %. Enligt en ny beräkning från KPA av det nya
pensionsavtalet, KAP-KL, kommer pensionsskulden att minska år 2006, vilket förklarar
den positiva avvikelsen på 2,5 mkr. Realisationsvinsten på 0,7 mkr avser försäljning av
fastighet. Avskrivningarna beräknas bli 0,8 mkr lägre än budget p g a viss förskjutning
i stora investeringsprojekt. Enligt prognos från Svenska kommunförbundet visar skatter
och statsbidrag en positiv budgetavvikelse på 2,2 mkr. På grund av den låga räntan
förväntas finansnettot bli 2,0 mkr bättre än budget. De extra ordinära kostnaderna som
togs upp i bokslutet för år 2002 p g a översvämningen, beräknas enligt preliminärt
besked bli 0,8 mkr lägre, vilket här redovisas som en negativ extraordinär kostnad.
För år 2005 minskade semester-/övertids-/ferielöneskulden med 2,0 mkr och
anledningen var bl a de anställda tog ut fler semesterdagar än föregående år. Det är
svårt att förutse hur dessa ovan nämnda skulder kommer att förändras. I
resultatbudgeten ingår en beräkning att skulden antas öka med 2,0 mkr, vilket har varit
det genomsnittliga utfallet för åren före 2005. Vi får återkomma till delårsrapporten om
hur förändringarna av skulderna förväntas bli.
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Budgetavvikelser Prognos 2
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildn.nämnden
Sociala omsorgsnämnden
Miljö- o byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa nämnder/styrelse

+/-0 tkr
- 3 330 tkr
+1 190 tkr
+/- 0 tkr
+/-0 tkr
-2 140 tkr

Budgetavvikelser Prognos 1
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildn.nämnden
Sociala omsorgsnämnden
Miljö- o byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa nämnder/styrelse

+/-0 tkr
-3 550 tkr
-1 000 tkr
+/- 0 tkr
+/-0 tkr
-4 550 tkr

Affärsdrivande verksamhet
Summa

+/- 0 tkr
-2 140 tkr

Affärsdrivande verksamhet
Summa

+/- 0 tkr
-4 550 tkr

Pensionsskuld
PO-pålägg
Realisationsvinst
Avskrivningar

+2 500 tkr
- 500 tkr
+745 tkr
+ 800 tkr

Pensionsutbetalningar
Pensionsskuld
PO-pålägg
Realisationsvinst
Avskrivningar

-290 tkr
-120 tkr
-500 tkr
+745 tkr
+500 tkr

Summa nettokostnad

+1 405 tkr

Summa nettokostnad

- 4 215 tkr

Skatter och statsbidrag
Finansnettot
Extraordinära kostnader

+2 200 tkr
+2 000 tkr
+800 tkr

Skatter och statsbidrag
Finansnettot
Extraordinära kostnader

+2 200 tkr
+2 000 tkr
+800 tkr

+6 405 tkr

Totalt

Totalt
__________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Prognos II
__________

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
Exp: Revisionen

+785tkr
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Barn- och utbildningsenheten
Ekonomienheten

KF § 110
KS § 86
KF § 32
KS § 69

Dnr 2006/107 042

Åtgärder för att återställa budgetbalansen för år 2006
Kommunstyrelsen föreslog 2006-04-12 § 55 kommunfullmäktige besluta att
godkänna prognos I, och att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och
sociala omsorgsnämnden att till kommunstyrelsen i maj rapportera vilka åtgärder
som har vidtagits och kommer att vidtagas för att återställa budgetbalansen att
endast två budgetuppföljningar ska göras i fortsättningen (april och juni), samt att
delårsrapporten hädanefter ska behandlas av kommunfullmäktige i oktober
månad.
Den första uppföljningen av driftsbudgeten 2006, Prognos I, visade för Sociala
omsorgsnämnden en förväntad avvikelse mot driftbudgeten på – 1 000 tkr.
Underskottet härrörde framför allt från verksamheten för personlig assistans enligt
lagen om assistansersättning och till Resursskolans verksamhet.
Enligt förvaltningens skrivelse 24 april 2006 finns redogörelse för åtgärder som
vidtagits och som kommer att vidtas för att återställa budgetbalansen för år 2006.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2006-04-25 § 58 att för sin del godkänna
rapporteringen av åtgärder för att återställa budgetbalansen 2006, samt att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2006-04-24 § 37 att återremittera ärendet.
__________

Bengt Torstensson med instämmande av Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige
besluta beordra barn- och utbildningsnämnden att senast till kommunstyrelsens
sammanträde den 14 juni 2006 redovisa besparingsförslag på minst 5 mkr enligt
kommunfullmäktiges beslut 2005-11-17 § 86, d.v.s inom grundskolans organisation; ett
förslag som skall ha full helårseffekt senast from år 2008 och i övrigt vara fullt
beslutsfärdigt och att till kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni 2006 för
genomgång av ovannämnda förslag kalla dels barn- och utbildningsnämnden och dels
kommunens revisorer och att kommunfullmäktige vid sammanträdet den 29 juni 2006 i
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samband med behandling av inriktningsbudget för år 2007 skall ta ställning till barnoch utbildningsnämndens ovannämnda förslag samt att samtliga ledamöter i
kommunfullmäktige, styrelser och nämnder skall få obligatorisk utbildning i
kommunalrätt i början av år 2007.
Holger Formgren föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen avslår återremissyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att vad avser sociala omsorgsnämndens verksamhet konstatera att nämnden vidtagit
åtgärder som kommer att resultera i en ekonomisk balans i nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Bengt Torstenssons förslag.
__________

Lars-Åke Gustavsson, med instämmande av Eva Thorberntsson m fl, yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Holger Formgren, med instämmande av Bengt Johansson m fl, yrkar återremiss.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller förslaget om återremiss
röstar nej. Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 15 nej-röster samt 3 avstår.
Hur var och en röstat framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
Eftersom det endast erfordras 1/3 röster för återremiss beslutar
kommunfullmäktige
att återremittera ärendet.
__________

Bengt Torstensson med instämmande av Bo Andersson föreslår komunfullmäktige
besluta beordra barn- och utbildningsnämnden att senast till komunstyrelsens
sammanträde den 16 augusti 2006 redovisa besparingsförslag på minst 5 mkr enligt
kommunfullmäktiges beslut 2005-11-17 § 86, d.v.s inom grundskolans organisation; ett
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förslag som skall ha full helårseffekt senast from år 2008 och i övrigt vara fullt
beslutsfärdigt och att till kommunstyrelsens sammanträde den 16 augusti 2006 för
genomgång av ovannämnda förslag kalla dels barn- och utbildningsnämnden och dels
kommunens revisorer och att kommunfullmäktige därefter skall ta ställning till barnoch utbildningsnämndens ovannämnda förslag samt att samtliga ledamöter i
kommunfullmäktige, styrelser och nämnder skall få obligatorisk utbildning i
kommunalrätt i början av år 2007.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Bengt Torstenssons förslag.
__________
Roger Hansson med instämmande av Gunilla Josefsson och Lars-Åke Gustavsson yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Holger Formgren med instämmande av Bengt Johansson m fl yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Holger Formgrens förslag röstar
nej.
Vid omröstningen avges 19 ja-röster, 20 nej-röster och 2 avstår. Hur var och en röstat
framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således beslutat
att avslå kommunstyrelsens förslag.
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
__________
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Exp: Barn- och utbildningsnämnden

KF § 111
KS § 89
Dnr 2006/180 600
Fastställande av barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2005
Av förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet framgår bland annat att
varje kommun senast den 1 maj varje år skall upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning
för föregående kalenderår. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta kommunalt
bedriven skolverksamhet, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella
målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder
kommunen respektive skolan, förskolan, eller fritidshemmet avser att vidta för ökad
måluppfyllelse.
Förvaltningschefen har upprättat skrivelse av 2006-04-11. Till skrivelsen bifogas
förslag till kvalitetsredovisning för 2005. Fyra dokument; barn- och
utbildningsnämndens dnr 2006/38.
Gunilla Svensson (kd) önskar anteckna till protokollet att förskolor och skolor bör
utveckla användningen av IT-baserade pedagogiska program samt att utvecklingen av
matematiken i grundskolan bör lyftas fram i nämndens kommande verksamhetsplan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2006-04-26 § 39 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslaget till kvalitetsredovisning för 2005.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
__________
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Exp: Tekniska enheten
Ekonomienheten
Säljaren
KF § 112
KS § 87

Dnr 2006/175 252

Köp av fastigheten Orust Dandalen 1:11
Föreligger köpekontrakt daterad 2006-05-26 avseende köp av fastigheten Dandalen
1:11. Fastigheten är bebyggd med bostadshus och ligger utanför detaljplanelagt
område. Fastigheten angränsar till kommunens fastighet Röra - Hogen 2:1 där ett
framtida industriområde planeras.
__________

Bo Andersson, Gunilla Josefsson m fl föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna föreliggande köpekontrakt upprättat 2006-05-26 samt att för ändamålet inkl
lagfartskostnad mm anvisa 880 000 kronor genom upptagande av långfristiga lån.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Bo Andersons förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
__________
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Exp: Sökanden
Miljö- och byggnadsenheten

KF § 113
KS § 91

Dnr 2006/177 214

Plantillstånd för del av fastigheten Svanesund 3:167
För fastigheten gäller detaljplan antagen 22 februari, 1989.
Detaljplanändringen syftar till att medgiva boende i centrumbebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ställa sig positiv till ansökan och översänder
ärendet till kommunstyrelsen för plantillstånd.
__________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
__________
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Exp: Sökanden
Miljö- och byggnadsenheten

KF § 114
KS § 92

Dnr 2006/178 214

Plantillstånd för fastigheten Svanesund 3:256 samt del av Svanesund 2:2
För fastigheten saknas detaljplan.
Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt hyreshusområde på fastigheten
Svanesund 3:256.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ställa sig positiv till ansökan och översänder
ärendet till kommunstyrelsen för plantillstånd.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp: Tekniska enheten
Arrendatorn

KF § 115
KS § 98
AU § 81

Dnr 2006/169 260

Anläggningsarrende för tankningsstation, servicebod och brygga i Mollösund
Det föreligger ett förslag till arrendekontrakt med Oceangroup Sweden AB
daterat 2005-05-16.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande anläggningsarrende under förutsättning av arrendenämndens
godkännande.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp: Markägaren
Tekniska enheten

KF § 116
KS § 103
AU § 88

Dnr 2006/159 255

Arrende på del av fastigheterna Lavön 2:30 och 2:33
Orust kommun avser att bygga en parkeringsplats för ca 160 fordon på del av
fastigheterna Lavön 2:30 och 2:33 i Tuvesvik.
Förslag till lägenhetsarrende på berörd fastighet har upprättats.
Arrendetiden är 15 år med rätt till 10 års förlängning efter första arrendeperioden,
därefter förlängs arrendetiden med 10 år i sänder om inte uppsägning sker senast 12
månader före den löpande arrendetidens slut.
Arrendeavgiften är 36 000 kr/år och skall årligen justeras med konsumentprisindex.
__________

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lägenhetsarrende daterat 2006-04-24.
__________
Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
Exp: OKFS
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Marita Henell

KF § 117
KS § 104
AU § 90

Dnr 2006/151 514

Antagande av felparkeringsavgift
Kommunfullmäktige beslutade enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning att
inrätta kommunal parkeringsövervakning från 1988-06-01.
Felparkeringsavgifter är antagna av kommunfullmäktige § 57/2. Reviderad av
kommunfullmäktige § 87/05.
För att framkomligheten i trafiken skall öka och att miljön förbättras finns behov av
ytterligare en felparkeringsavgift att gälla vid överträdelse av lokal trafikföreskrift.
Kommunen skall övervaka att det inte parkerar några bilar i terräng.
__________

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa felparkeringsavgift för parkering i terräng enligt förslag 500 kronor.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa felparkeringsavgift för parkering i terräng enligt förslag till 500 kronor och
samtidigt förtydliga att själva förbudet endast gäller på allmän platsmark.
__________

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Dnr 2006/110 091

Motion om studietekniksundervisning i skolorna
Sven Olsson, Tina Ehn och Johan Söderpalm, miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige
besluta att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att på grundskole och
gymnasienivå införa studietekniksundervisning med special utbildade lärare, samt att
därvid förlägga undervisningen som exempelvis en halvdag i början av varje årskurs.
Över motionen finns yttrande från barn- och utbildningsnämnden som
2006-05-16 § 55 beslutar att föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till barnoch utbildningsförvaltningen yttrande anse motionen besvarad.
__________

Holger Formgren och Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att
med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande anse motionen besvarad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Holger Formgrens förslag.
__________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen

KF § 119
KS § 108
AU § 94

Dnr 2006/72 091

Motion om utredning av förutsättningar för inrättande av kommunal
arbetsmarknadsenhet
Ola Frithiofson, socialdemokraterna föreslår i motion 2006-02-21 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för inrättande av en
arbetsmarknadsenhet samt att därvid utreda förutsättningarna för att en sådan enhet kan
inrättas i samverkan med Stenungsund och Tjörns kommuner.
Över motionen föreligger yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2006-04-24 § 41
från sociala omsorgsnämnden 2006-04-25 § 70 och kommunstyrelseförvaltningens
personalenhet 2006-05-11.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen utreda förutsättningarna för inrättande av en
arbetsmarknadsenhet med medskick av följande direktiv: utredningen ska bl.a belysa
vilka grupper som har behov av arbetsmarknadsinsatser och som i första hand inte
tillgodoses genom traditionella arbetsförmedlingsinsatser. Kostnader för en verksamhet
dimensionerad efter det behov som tros föreligga samt möjligheter till finansiering från
andra än kommunen (EU - projektmedel, andra huvudmän etc). Eventuell samverkan i
någon form med Stenungsunds och Tjörns kommuner.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2006-06-29
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Dnr 2006/168 042

Antagande av Inriktningsbudget för år 2007
Föreligger av budgetberedningen framarbetat förslag till Inriktningsbudget för år 2007.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande justerat förslag daterat 2006-05-31 till Inriktningsbudget för
år 2007.
__________

Holger Formgren föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna av oppositionen
framlagt förslag, daterat 2006-06-14 till inriktningsbudget för år 2007.
Henry Gustavsson, Gunilla Josefsson mfl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden förklarar arbetsutskottets förslag antaget. Omröstning begäres. Följande
omröstningsproposition fastställes: ”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Holger Formgrens
förslag”
Vid omröstningen avgives 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur envar röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
Mot beslutet reserverar sig Holger Formgren, Claes Nordevik, Bengt Johansson, Lars
Fröjmark och Mikael Gustavson enligt skriftlig bilaga.

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2006-06-29

19

Till protokollet beviljas Sven Olsson få anteckna sin avvikande mening gentemot
kommunstyrelsens fattade beslut.
__________
Roger Hansson med instämmande av Rolf Karlsson m fl yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Holger Formgren med instämmande av Sven Olsson m fl yrkar bifall till oppositionens
förslag till inriktningsbudget.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning begärs. Följande
omröstningsproposition godkänns; den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja,
den som bifaller Holger Formgrens förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 20 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av
bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktigegrupperna för Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag enligt bilaga.
__________

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2006-06-29
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Exp: Sociala omsorgsnämnden

KF § 121
KS § 113

Dnr 2006/190 012

Överenskommelse om mottagande av och boende för ensamkommande barn samt
medel härför
Enligt beslut i Riksdagen ska kommunerna från och med 1 juli 2006 överta
Migrationsverkets ansvar för boende för ensamkommande, asylsökande barn.
Migrationsverket ska ingå överenskommelse med kommunerna om boendeplatser.
Migrationsverket har varit i kontakt med de kommuner där Migrationsverket tidigare
anordnat boende för ensamkommande barn. Orust kommun är en av de kommunerna
där Migrationsverket har ett boende för ensamkommande barn (Gårevik). I Orust
kommun har kontakter i första hand varit med kommunstyrelsens ordförande. Det finns
en övergripande politisk vilja att teckna en överenskommelse med Migrationsverket om
anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige så
kallade ensamkommande barn.
Migrationsverket har i skrivelse 2006-06-07 översänt förslag till överenskommelse
enligt rubrik.
Verksamhetens kostnad/omslutning under ett år bedöms f.n. vara c:a 6 400 000 kronor
summan motsvaras av statsbidraget.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2006-06-20 § 89 att inget ha att erinra mot att
ansvara för boende för ensamkommande, asylsökande barn från och med 1 juli 2006
men vill påtala att sociala omsorgsnämnden inte har budgeterat för verksamheten, samt
att överlämna förvaltningens skrivelse 19 juni 2006 till kommunstyrelsen för beslut.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överenskommelserna, och
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att godkänna en finansiering av verksamheten under perioden 2006-07-01—2006-12-31
med 3 200 000 kronor, medel till ändamålet att utgå av inflytande statsbidrag, samt
att uppdra till sociala omsorgsnämnden att ansvara för verksamheten i Gårevik.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Exp: Lars Fröjmark
Ingemar Martinsson
Gunilla Svensson
Kansli
Valpärmen
Personalenheten
KF § 122

Dnr 2006/97 102

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen för tiden fram till den 31 december,
2006.
I skrivelse 2006-06-14 anhåller Lars Fröjmark, Kristdemokraterna, om befrielse från
sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ledamot:

Ingemar Martinsson

Ersättare:

Gunilla Svensson

__________
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Exp: Catharina Thedin-Jonsson
Stenungsunds Kommun
Tjörns Kommun
Ekonomienheten
KF § 123
KS § 114

Dnr 2006/40 840

Turistsamarbete Södra Bohuslän
Kommunfullmäktige beslutade 2006-02-16, § 10, bl.a. att uppdra åt kommunstyrelsen
att under angivna förutsättningar ingå ett samarbetsavtal med Bästkustens ekonomiska
förening om en bolagsbildning med ändamål att vara en aktiv värdeskapare för
besöksnäringen i södra Bohuslän samt avtala med Kungälvs, Stenungsunds och Tjörns
kommuner om bidrag till bolagsverksamheten. Kommunstyrelsens uppdrag
specificerades i 9 punkter, bl.a. att ingen medelsanvisning krävs eftersom fullmäktiges
beslut inte avser utgift under löpande budgetår och att samarbetsavtalet skall redovisas
till kommunfullmäktige.
I skrivelse 2006-06-22 meddelar Bästkustens verkställande direktör att som ett led i
processen och med hänvisning till samarbetsavtalets punkt 4 erbjuds Stenungsunds,
Tjörns och Orusts kommuner att köpa föreningens aktier i Bästkusten i Bohuslän AB.
Totalt nominellt värde är 306.000 kronor. Varje kommun köper 1/3-del, d.v.s. 102.000
aktier till en köpeskilling av 102.000 kronor. Inbetalning skall vara gjord senast 200607-15. Hela eller merparten av beloppet kan återbetalas i samband med likvidationen av
Bästkusten i Bohuslän AB förutsatt att bolaget inte har förbrukat någon del av
aktiekapitalet. Samarbetsavtalet undertecknades enligt VD:s uppgift 2006-06-20.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisa avtalet till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anvisa 102 000 kronor ur eget kapital till inköp av föreningens aktier i Bästkusten i
Bohuslän AB.
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__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
________
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Exp: Eskil Eriksson
Hans Stevander
Valpärmen
Kanslienheten
Personalenheten
KF § 124

Dnr 2006/97 102

Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
I skrivelse 2006-06-21 anhåller Eskil Eriksson, Socialdemokraterna, om befrielse från
sitt uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ersättare: Hans Stevander
__________

